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Sentrumsprosjektet
Ny barnehage på Singsås
Sortering av plastemballasje

Full klaff for Bør
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Ordfører Erling Lenvik

har. Administrasjonen og politikere er i gang med et utfordrende
budsjettarbeid.

Høsten!
Høsten er her og med den kommer arbeidet
med det kommunale budsjettet. Over de
siste årene har vi rustet opp alle skole
bygg, og vi er i gang med barnehagene.
Barnetallene i kommunen øker, noe som
fører til behov for flere barnehageplasser. Singsås barnehage er
rustet opp og har blitt et flott og framtidsretta bygg som fyller de
byggtekniske kravene på en god måte. Liøya private barnehage
er også i gang med sin utvidelse. Det gir mange nye plasser som
vil styrke tilbudet. Samtidig registrerer vi at veksten vil fortsette.
Både investeringene og veksten i barnetall vil utfordre økonomien
i framtida. Innbyggertallet er kommet opp i 6250 innbyggere pr.
september 2012.
I gjeldende økonomiplan er flere store investeringsprosjekt vedtatt. Jeg er ikke sikker på om de vedtatte nye investeringene i
økonomiplanen kan realiseres i den takten vi har forutsett. Dette
er investeringer som er nødvendige, men jeg tror vi på nytt må
vurdere om vi er i stand til å klare dette innenfor de rammene vi

I sommer hadde jeg gleden av å delta i arbeidet på blå avdeling
på sykehjemmet. Blå avdeling er stor, med mange beboere. Som
politiker er jeg godt kjent med drifta i kommunen. Å delta selv, gir i
tillegg et godt bilde av hverdagen til de ansatte. Det var en interes
sant og lærerik dag for meg. Takk til dere på blå avdeling for at
dere sa ja og kunne ha meg der gjennom dagen!
I desember planlegges en ny festdag i kultursalen for beboerne
på institusjonene våre, lik den vi hadde for ett års tid siden.
Invitasjoner vil komme og jeg håper mange vil delta.
Ha en fin høst og vinter!

Rådmann Knut Dukane

føringen ”12 lod sølv”. En fremføring som utover en stor opplevelse
der og da, også gav grunnlag refleksjoner i ettertid.

Hei!

I samme gate er arbeidet som pågår med å etablere et rekreasjonsog fritidssenter i Hauka – det er en imponerende vilje til frivillig innsats i kommunen vår!

I skrivende stund er det ett år siden kommune
valget. I fjor skrev jeg at jeg håpet på et godt
og konstruktivt samspill mellom administra
sjonen og folkevalgte i forhold til viktige
saker som skal løses. Jeg opplever at et godt samspill er etablert.
Ikke minst sett i lys av prosjektene Sentrumsutvikling Støren,
Sentrumsplan Støren og temaarbeid i hvert kommunestyremøte i
sammenheng med utarbeidelse av planstrategidokument. Disse, og
andre prosjekter, fordrer at vi legger til rette for at innspill og medvirkning kan komme fra innbyggerne på rett tidspunkt. Dette bidrar
til utvikling av godt lokaldemokrati.
Avtaler er nå på plass i forhold til Samhandlingsreformen. Implementering og gjennomføring av avtalene på en god måte, vil kreve
stor innsats i store deler av organisasjonen, men etter min oppfatning er vi godt i gang.
Folkefestkomiteen, kommunens kulturenhet og ikke minst alle frivillige, har gjort en formidabel innsats med oppsetningen av ”Bør
Børson”. Forestillingen ble en suksess, og tiden er nå kommet for å
evaluere ”veien videre”. Jeg hadde også gleden av å overvære frem-
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Formannskapet har behandlet en søknad om støtte til et bolig
og aktivitetssenter i Budal. Senteret er tenkt å inneholde leiligheter for salg, kort- og langtids utleie. I tillegg planlegges det å
bygge aktivitetsrom, møte- og undervisningsrom, utstillings- og
salgslokaler. Et garasjeanlegg planlegges også i tilknytning til et
slikt bygg. Formannskapet gikk enstemmig inn for dette gode
prosjektetog ser med fram til en realisering.
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Prognosene som spådde vekst i barnetall slår til. Dette er gledelig,
men utfordrer og kommunen på arealer, nybygg og rekruttering av
kompetanse for å etablere gode tilbud. I dag er det barn på venteliste. Målsettingen er å kunne tilby alle som ønsker en plass, men
denne målsettingen må veies opp mot andre gode formål når vi skal
fordele budsjettrammer.
Befolkningsutviklingen samlet sett øker også. Per september er vi
6250 innbyggere i Midtre Gauldal, og det er grunn til å anta at veksten vil fortsette. Tilrettelegging av hensiktsmessige boliger for alle
aldersgrupper er en stor utfordring, og spesielt fokus bør vi ha på
unge som skal etablere seg.
Vi går nå inn i en årstid med kortere dager og fallende temperaturer, men naturen er kanskje på det fineste nå, med fargerike lier og
ikke minst krystallklar og frisk luft. Jeg vet mange ser frem til jakt og
andre høstaktiviteter.
Jeg ønsker hver især en god høst og etter hvert en fin vinter!

Innhold:
Sentrumsprosjektet
Kjør for livet!
Plastsortering
Midtre Gauldal Sykehjem
Oppslagstavla
Bør Børson Jr på Støren
12 lod sølv
Frivilligsentralen
Singsås Barnehage

3
4
5
6
7
9
10
10
11

Støren Kulturhus
Gjeldsgådgivning
Rektors spalte
Livsglede
Kulturkalenderen
Kremmere
med gode hensikter

12
13
14
15
16
16

NO 02 oktober 2012 | 3

sentrumsprosjekt Støren
STØREN SENTRUM I DAG – en oppsummering av stedsanalysen
Arbeidet med stedsanalysen våren 2012 avdekket
at Støren sentrum har mange kvaliteter, men også
en del utfordringer.
Blant annet: Gaula og Sokna ligger helt opp til sentrumsområdet på Støren og gir begrensinger i forhold til arealbruken. De
danner hovedstrukturen i det store landskapsrommet. Veggene
dannes av bratte, skogkledte fjellsider. Jernbanen er en barriere
i Støren sentrum, men også høydeforskjeller og bratte bakker
kan oppleves som barrierer. Støren sentrum oppfattesvidere
å ha tre tyngdepunkt - Korsen, Prestteigen og Stasjonsgata.
Generelt er sentrum preget av variert bebyggelse der vegnettet
er det tydeligste strukturerende elementet. Arbeidsplasser og
boliger er spredt i hele sentrumsområdet, og det er liten variasjon i boligmassen, som for det meste består av eneboliger.
Med bakgrunn i Stedsanalysen har styringsgruppa for Sentrumsprosjekt Størenvedtatt at følgende tema vil være viktig i det videre
strategiske arbeidet med å utarbeide en Sentrumsplan for Støren:
•	Næringslivet i støren sentrum
• Boligområder
•	Grøntkorridorer/friluftsliv
•	Møteplasser
•	Korsen
Se hele stedsanalysen på våre hjemmesider:
http://www.mgk.no/getfile.aspx/document/epcx_
id/1449/epdd_id/1277

KORSEN
Multiconsult er nå engasjert til å utarbeide en Mulighetsstudie for
Korsen. Oppdraget innebærer blant annet å kartlegge hvilke ulike
scenarier man kan se for seg for fremtidig bruk av området Korsen, sett i sammenheng med sentrumsutviklingen generelt og det
overordna målet for Sentrumsprosjekt Støren der «Størenskal
være et tydelig og attraktivt kommune- og regionsenter for innbyggere, næringsliv og besøkende». Mulighetsstudien vil danne et godt
grunnlag for politiske diskusjoner og avklaringer utover høsten 2012.

FRAMDRIFT – SENTRUMSPLAN STØREN
Sentrumsprosjekt Støren er som kjent et treårig prosjekt. Figuren viser imidlertid hvordan prosessen er tenkt frem mot en
Sentrumsplan Støren i april 2013, som er en av milepælene i
prosjektet. Sentrumsplanen vil være et politisk behandlet strategidokument med føringer for fremtidig utvikling av Støren
sentrum. Før denne planen er på plass er det planlagt to arenaer
med mulighet for medvirkning i henholdsvis oktober og januar.

HJEMMESIDE
Framdrift Sentrumsplan

På forsiden til Midtre Gauldal
kommune sin hjemmeside er
det nå laget et eget område
for Sentrumsprosjekt Støren.
Orienter deg om hva som har
skjedd så langt i prosjektet på
http://www.mgk.no
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Fritidsklubb med motor
og mestring som tema

Hva er Kjør for livet?

Kjør for livet gir barn og unge
inspirasjon, motivasjon og mot til å
tro på seg selv og sin fremtid.
Ved hjelp av motor og motorsport,
opplever deltakerne samhold,
samhandling, mestring og
engasjement som fører til
læring og utvikling.
(Kjorforlivet.no)

Offisiell åpning. Klubben har
vært i drift siden før ferien,
men i august var det offisiell
åpning, med ordfører, representanter fra administrasjonen og presse til stede.

Kjør for livet ble etablert av Knut Ove Børseth og Siri Mette Gynnild på Børseth Gård på Ler i 2008.
Organisasjonen har siden da fått mye oppmerksomhet og positiv omtale for sitt arbeid, og er blant
annet ett av fire tiltak rettet mot barn og unge som får støtte fra Kronprinsparets fond. Ved inngangen
til september2012, hadde i alt 11 kommuner tegnet avtale på opplevelses- og fritidstilbudet. Teamet i
Midtre Gauldaler klubb nummer seks i rekken.
Klubb #06 åpnet før skoleferien, i godt egnede lokaler på Støren.
En kveld i uka skal elevene og veileder Hans Tore Laache mekke
bil på Korsen, det gamle yrkesskoletunet vis-a-vis rådhuset. Kjør
for livet-klubb #06 har et tak på fem elever. Men Kjør for livet
ønsker også å skape gode opplevelser for andre enn dem som er
direkte involvert i klubben. Det kan bli kvelder åpne for flere ved
anledninger.
Kommunen har avtale med Kjør for livet for ett år i første
omgang, men ønsker å videreføre samarbeidet dersom det blir
rom for det. Tiltaket er i alle fall populært, og mange har meldt
interesse for å delta. Kjør for livet er som nevnt fulltegnet for
denne omgangen, men, blir det nytt tilbud neste år, er det muligheter da.

Motorinteressert. Ungdommene ved Kjør for livet har en over
gjennomsnittlig interesse for motor og kjøretøy. Rolf Arild Fossum
har gitt seg i kast med ett av klubbens prosjekter.

- Beste kvelden i uka! Kenneth Fossum (f.v.), Jacob Hindbjørg,
Gjøran Fossum og Kjetil Moe deler en interesse for motor og ratt.
De trekker fra miljøet som noe av det beste med Kjør for livet – de
trives i klubben og med hverandre.

Med hendene på rattet. Ordfører Erling Lenvik i samtale med Kjør
for livet-ambassadør Håvard Staverløkk (i midten) og gründer Knut
Ove Børseth.

NO 02 oktober 2012 | 5

Endelig får våre abonnenter
anledning til å sortere
plastemballasje!
I løpet av ukene 38-42 vil vi distribuere ruller med sekker for plastsortering til alle abonnenter. Rullen inneholder 13 sekker som tilsvarer ett års forbruk. Merk at det kun er emballasjeplast som skal sorteres ut.
Praktiske tips:
Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kan rengjøres med
oppvaskbørsten. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: er det for
krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, så gjør den bedre
nytte i restavfallet. Det er viktig at sortert plast er rengjort for at
avfallet skal kunne gjenvinnes til nye produkter og for å unngå
lukt fra beholderen.
Du trenger ikke fjerne merkelapper på plastemballasjen. Plastemballasjen skal ikke pakkes inn i poser, men legges direkte i
plastsekken.

RENGJORT plast, ikke innpakket i poser:
Chipsposer
Emballasjebrett (til kjøtt o.l.)
EPS (Isopor®)
Isbokser
Kaffeposer
Plastbeger (rømmebeger o.l.)
Plastflasker og korker (ikke panteflasker)
Plastfolie (innpakningsplast rundt nye møbler o.l.)
Plastkanner
Plastposer
Plastspann (soddspann o.l.)
Plast som ikke er emballasje kan leveres på miljøstasjonen.

Visste du at...
... vi nordmenn forbruker omtrent 15 kg plast
emballasje hver i året (i husholdningen).
… mengden restavfall reduseres ved kildesortering
av plastemballasje.
… vi reduserer bruken av olje – en ikke fornybar
ressurs.
… gjenvinning er langt mindre energikrevende enn
produksjon av ny plast.
… én gjenvunnet ketchupflaske gir en energi
besparelse tilsvarende ca. 130 minutter PC-bruk.

Visste du at...
…for hver kilo plast som gjenvinnes
sparer vi to kilo olje?

Når hentes avfallet?
Sekken hentes hver 4. uke sammen med papir. Sekken knytes
igjen og settes ved siden av papirdunken. Plastemballasje og
annen plast kan også leveres til en av våre miljøstasjoner.

Hva skjer med avfallet?
Plast og papir blir kjørt til Heggstadmoen sorteringsanlegg. Her
blir plast og papir skilt fra hverandre og sendt til gjenvinning ved
ulike fabrikker. Plasten blir bl.a. til:
Kontorstoler og hagebenker
Fleeceklær og undertøy
Caps, refleksvester, bagger og vesker
Bæreposer og søppelsekker
Ryggsekker og liggeunderlag
Bildeler, klokker og kontorrekvisita
Støyskjermer, kompostbinger og plastpaller
Frisbee og rockeringer
Plast som ikke egner seg til resirkulering blir
energigjenvunnet.
Er du i tvil, se søkbar sorteringsguide på vår
hjemmeside www.envina.no.
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MIDTRE GAULDAL SYKEHJEM
Midtre Gauldal sykehjem yter pleie og omsorg til pasienter for en kortere periode eller over lengre tid.
Lederne ved sykehjemmet. Lise Robudal
(f.v), Anne Grethe
Rognes, Aase Rognes,
Norun Stenbro, Anniken
Draget og enhetsleder
Hege Almås.

Tjenestene gis til de pasienter som har fra
middels til omfattende pleie- og omsorgsbehovene. Det vil si at vi kan tilby langtids
opphold, korttidsoppholdfor rehabilitering,
korttidsopphold for medisinskbehandling, utredning og observasjon, opphold
for terminal omsorg/lindrende behandling, dagopphold, nattopphold, akuttopphold samt avlastningsopphold. Alle
søknader om pleie- og omsorgstjenester
i Midtre Gauldal kommune rettestil
Omsorgskontoret.

Sengeposter
Sykehjemmet har 76 plasser, hvorav
ni plasser er korttidsplasser og 67 er
langtidsplasser. Ved behov kan ledige
langtidsplasser bli brukt som korttidsplasser. Det er tre dobbeltrom og 70 enerom på sykehjemmet.

Avdelingene
Blå avdeling har 27 langtidsplasser og
ledes av sykepleier Anne Grete Rognes.
Sykepleier Norunn Stenbro er leder ved
Rød avdeling der det er 19 langtidsplasser. Gruppe 1, 2 og 3 har 22 langtidsplasser
som er noe tilrettelagt for demens og psykiatri. Leder der er sykepleier Aase Rognes.
Aase er i tillegg stedfortreder for enhetsleder. Psykiatrisk sykepleier Anniken Draget

er leder for gruppe 4 som har 8 korttidsplasser og hun er i tillegg leder for de som
jobber på natt. Kokk Lise Robudal er leder
for kjøkkenet. Enhetsleder ved sykehjemmet er Hege Almås. Vi har egen aktivitør
som aktiviserer pasientene på dagtid.

Kjøkken
Sykehjemmet har eget kjøkken. Kjøkkenet
driver kantinene på sykehjemmet og Rådhuset, samt at de lager middagsporsjoner
for utlevering til hjemmeboende. Vi har
også eget vaskeri for pasientenes privattøy.

Åpningstider
Sykehjemmet er bemannet 24 timer i døgnet gjennom hele året. Resepsjonen er
betjent tre dager i uken. Inngangsdørene
låses kl 15.00. Ved besøk etter den tid
benyttes ringeklokke ved hovedinngangen, eller ringeklokke ved inngangen til
gruppe 2 og 3.
For ytterligere informasjon om sykehjemmet
og tjenestetilbudet, se
www.mgk.no

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere er i første rekke
legetjenesten, Hjemmetjenesten, fysioog ergoterapitjenesten samt pårørende
og frivillige. Flere frisører og fotpleiere
tilbyr stell av hår og føtter til sykehjemmets pasienter på vårt eget hår- og fotpleierom, Astrid’s salong. På mandager er
det musikkstund ved flere avdelinger på
sykehjemmet, i regi av Kulturskolen. Her
får pasientene gjenhør med kjent musikk
og muligheten til å synge samt bevege
seg. Nytt av året er samarbeidet med
Gauldal videregående skole. Elever derfra
kommer månedlig og sprer livsglede for
pasientene ved blant annet sykehjemmet.

Kontaktinformasjon
Blå avdeling, telefon:
Rød avdeling, telefon:
Gr. 1, telefon:
Gr. 2, telefon:
Gr. 3, telefon:
Gr. 4, telefon:
Kjøkken, telefon:
Enhetsleder, telefon:

72 40 31 75/
72 40 31 77
72 40 31 76
72 40 31 70
72 40 33 90
72 40 31 81
72 40 33 31
72 40 31 88
72 40 31 96

Besøks- og postadresse er
Spjeldbakkan 19, 7290 STØREN
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oppslagstavla
Midtre Gauldal er blitt en av
landets 250 LP-kommuner
Alle skolene i Midtre Gauldal tar nå i bruk
LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse), som er et verktøy for arbeid
med å forbedre elevenes læringsmiljø.

Hver skole setter av fast tid til systematisk arbeid i faste personalgrupper for en
treårsperiode. Alle nivå er med: PP-tjenesten, skoleeiers representant, skolelederne, alle lærere og assistenter.
Hensikten med modellen er at lærerne,
gjennom å samarbeide etter felles
metode, skal finne gode tiltak i forhold til
utfordringer som er knyttet til elevenes
læring og atferd. PP-tjenesten fungerer
som eksterne veiledere for hver lærergruppe. Veiledere fra Møller Trøndelag
kompetansesenter har ansvar for skolering i vår kommune.
LP-modellen ble utviklet 2002 og først
utprøvd i Oslo. Den norske skoleforskeren
Thomas Nordahl fra Høyskolen i Hedemark sto i spissen, og i årene etter har
flere og flere kommuner innført modellen både i Norge og Danmark. Modellen
bygger på nyere forskningsresultater som
viser hvordan systematisk arbeid med
forbedring av læringsmiljøet i klassene
virker positivt inn på læringsutbyttet hos
den enkelte elev. Poenget med modellen
er systematikken, og at hele personalet
arbeider etter modellen over lang tid.

Bispevisitas
Biskop Tor Singsaas var på visitas i
Midtre Gauldal i uke 40. Gjennom et
tett program rakk han å møte mange
av oss i mellom de mer formelle treffpunktene. Vigslingen av stavkirka
i Singsås, hvor bildet er hentet fra,
ble en flott og spesiell gudstjeneste,
under himmelhvelvingen en nydelig
høstdag.

(Foto: B. I. Haugen/Gauldalsposten)

Nye lærlinger i kommunen
Midtre Gauldal kommune er en godkjent lærebedrift,
og lyser hvert år ut etter lærlinger innenfor flere fag.
Kommunenønsker først og fremst å bistå ungdom på
veien mot fagbrevet. Samtidig får vi markedsført kommunen som arbeidsgiver i rekrutteringsøyemed også. Per i
dag jobber tre lærlinger fra barne- og ungdomsfag, tre fra
helsefag og en fra institusjonskokkfaget i kommunen.
Velkommen! Ordføreren ønsket høstens nye lærlinger i kommunen velkommen under mottakssamlingen på rådhuset.
Oda Pernille Staverløkk Kristensen (f.v.), Eva Kappler, Lone Mari
Waagbø og Ciclie Storli skal over de to kommende årene sette
teori i praksis og jobbe i kommunen på sin vei mot fagbrevet
innenfor sine fag.
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Vellykket skogbrukskurs i skolen
Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA, gjennomførte Midtre Gauldal kommune, i samarbeid med Midtre Gauldal skogeierlag og Aktiv
skogbruk, et 7-dagers skogbrukskurs for 10. klasse ved Støren ungdomsskole i fjor.
nemannskap. Skogselskapet i Trøndelag
deltok også, og ga elvene god innføring
i skogen og skogbrukets betydning i klimasammenheng. På slutten av dagen ble
elevene presentert for utdanningsmulighetene innenfor skogbruket, fra videregående utdanning til høyere universitets- og
høgskoleutdanning.

Måtte søke

Riktig teknikk. Tom Andre Høgsteggen
(t.v.) tørrtrener kvisting med motorsag med
veileder Morten Lien fra Aktivt skogbruk.

Rekruttering
Skogbruket har, både lokalt og nasjonalt,
et rekrutteringsbehov. Det er derfor viktig
at skogbruket profilerer seg og viser hvilke
muligheter som finnes innenfor fagfeltet.
Prosjektet skulle svare på dette, og bidra
til å øke interessen for skogbruk blant
avgangselevene ved ungdomsskolen. Det
var viktig å vise dem hva skogbruket tilbyr,
og hvilke muligheter som finnes, både som
yrkesrettet og høyere utdanning.

Skogdag

oppslagstavla

Kurset startet med en felles skogdag for
hele 10. klassen på høsten i fjor. Her ble
elevene presentert for ulike aspekt av
skogbruk. De fikk blant annet prøve seg
på en skogsmaskinsimulator som brukes
i utdanningen av skogsmaskinførere ved
Mære landbruksskole, og de fikk demonstrert en taubanemodell fra Kystskogbruket som brukes i opplæring av tauba-

Praktisk skogkurs. Midtre Gauldal kommune, Midtre Gauldal skogeierlag og Aktiv
skogbruk gjennomførte et sju-dagers
skogbrukskurs for 10. klasse ved Støren
ungdomsskole i fjor. Fra elevene til skogbruket selv – kurset tjente mange formål og
var et populært tiltak. (Alle foto: Kai Børge
Amdal.)

Prosjektet hadde 15 kursplasser elevene
kunne søke på. Kurset var meget populært, og over 30 av rundt 80 elever ville
delta. Søknadene ble sendt rektor ved
ungdomsskolen, som sto for opptaksprosessen.
Selve kursopplegget startet på høsten og
gikk over vinteren. Kurset ble gjennomført
som et standard 7-dagers skogbrukskurs
gjennom Aktivt Skogbruk. Deltakerne fikk
innføring i emnene stell og vedlikehold
av motorsag, hogstteknikk, planting og
ungskogpleie. Aktivt Skogbruk stilte med
instruktørene Morten Lien, Ingebrigt Landsem og Vidar Ingstadbjørg, som stod for
veiledningen til alle emnene kurset omfattet.

Nye kurs
Kommunen er meget godt fornøyd med
resultatet av kurset, og viderefører tilbudet dette skoleåret. Tiltaket har også fått

Ungskogpleie. Ronja Fyhn Foros rydder i
ungskogen.

god omtale fra fylkesmannen. Skolen sier
at deres erfaring med kurset er at det er
en kjærkommen praktiskrettet læringsarena, med innslag av naturfag, matematikk, motor- og mekanikklære og friluftsliv.
De er meget godt fornøyd med det faglige
nivået på kurset, styrket ved faglig dyktige instruktører. Tilbakemeldingene fra
elevene går på at de oppfatter kurset som
profesjonelt, trygt og inkluderende. Kurset
opplevdes i helhet som svært lærerikt og
nyttig. For mange av elevene hadde kurset
direkte relevans i forhold til oppgaver de
møter ved å vokse opp på gård. Skogbrukskurset var i konklusjon et vellykket
tiltak for alle involverte!
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Ny barnehage på Singsås
Endelig er den her. Helt siden 1988 har Singsås ventet på å få bygge ny barnehage som er tilpasset
barnehagedriften. Det skulle gå 24 år før den endelig sto ferdig.
Singsås fikk sin første barnehage i 1975,
da Kirsti Marie Reitan startet musikalsk barnehage for barn i alderen 4-6
år. I 1980 startet Turid Nilsen og Bjørg
Malum privat barnepark, som i 1992 ble
omgjort til privat barnehage. Turid og
Bjørg startet virksomheten i tilfluktsrommet på skolen. Senere flyttet de til
Menighetshuset og var der i flere år, før
den private barnehagen leide og senere
kjøpte «Bankbygget» på Forsetmoen,
hvor barnehagen ligger i dag. Kommunal barnehage fikk bygda først i 1988, i
«Doktorgården» på Singsås.

Til Forsetmoen
Høsten 2006 tok den kommunale barnehagen over virksomheten til den private
barnehagen, og barnehagene ble samlet
på Forsetmoen. Høsten fem år senere ble
det fattet vedtak i Kommunestyret om
at ny barnehage skulle bygges i Singsås.
Endelig skulle arbeidet starte.

Av Anne Talsnes Flatmo,
leder Singsås barnehage

Det nye dissestativet
er morsomt og bruke.

Ny barnehage

Lek på Litj’stuu.

September 2011 flyttet barnehagen over
i midlertidige lokaler, brakker og gammelskolen. Forholdene var ikke spesielt
gode, men når brukere og ansatte visste at det bare var for en tidsbegrenset
periode, gikk det greit. Bygget skulle stå
ferdig til oppstart av nytt barnehageår
høsten 2012, men litt arbeid gjensto, så
bare de yngste barna fikk inn på Litjstùu
fra 20.august. Den 10.september var det
klart til å flytte resten inn på Storstùu.

➜

➜

Flotte forhold
Lokalene har store vindusflater, noe
som gir mye lys inne og god romfølelse.
For første gang har barnehagen romslige garderober, felles kjøkken, vogn
oppbevaring og eget møterom. Det er
som å komme til en helt annen verden
enn det den har hatt tidligere. Arkitekt
enes fargevalg har vært sprekt. Denne
stilen er også brukt i innredningen av
barnehagen. Uteområdet har blitt nærmere fem ganger så stort som tidlig
ere. Barnehagen har ikke hatt midler
til investering i nye lekeapparater, men

Venteliste
håper at de etter hvert kan få mulighet
til og tilrettelegge utelekeplassen slik at
den gir utfordringer til alle barna i barne
hagen uansett alder.

Barnehagen er bygd for 54 ekvivalenter
pr. dag. Nå har vi 17 barn under tre år og
29 barn over tre år på ulike tilbud. Vi har
ikke greid å imøtekomme alle ønsker, så
vi har barn som står på venteliste for å få
utvidet plass.
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Suksess for Bør Børson!
Den siste uka på august gikk Bør Børson på Støren sin seiersgang. To års planlegging og 150 frivilliges
iherdige innsats, ble belønnet med fire fullsatte forestillinger og sambygdingers stående applaus.
Under Sparebank 1’s 125-årsmarkering
tidligere i høst, ble enhetsleder og Børgeneral Arnfinn Solem tildelt et stipend

Hva nå, Arnfinn Solem?

gitt. Stipendet fra banken gir oss motivasjon. Det er en start og et spark i baken
til å fortsette videre. Prosjektet vi har
gjennomført, har gitt oss kompetanse
og erfaring med store arrangement og vi
har bygd nettverk. Det gjør det enklere
på mange måter å gjøre noe slikt flere
ganger.

- Nå skal vi lande prosjektet og evaluere
det grundig. Vi er litt i festbakrus, litt på
et adrenalinkick ennå. Vi ser muligheter.
Og vi ser begrensninger. Det er klart – det
må være økonomi i bunn skal vi gi oss i
kast med slike oppgaver igjen. Grunnarbeidet er i gang, men resultatet er ikke

Framtiden må vise om det blir mer Bør på
Støren, om det blir andre satsninger for å
beholde hegemoniet i Gauldalen i kommunen. I mens vi venter på det som kan bli,
koster vi på oss å minnes i bildeglimt det
som var.

på hele 100.000,- som utbetales til en ny
Børson-oppsetning eller lignende kultursatsning. Adresseavisens kulturanmelder
Ole Jackob Hoel ga Bør strålende kritikk,
og erklærte at “Støren har tatt kulturhegemoniet i Gauldalen”.
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Flott historisk
drama
Forestillingen “12 lod sølv” i Budal ble også stor kulturell
begivenhet i kommunen i sommer. En skare lokale skuespiller
stod for suksessen, bistått av trenerlegenden Nils Arne Eggen i
rollen som presten i stykket.

Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten

TAKK!
Vi ønsker å takke alle involverte i Bør Børson Jr på
Støren for deres bidrag!
Alle som bidro med:
• å koke kaffe
• bake kaker og wienerbrød
• lage kulisser
• male og snekre
• sy og strikke kostymer
• finne og lage rekvisitter
• å aktivisere barna i pausene

•
•
•
•
•
•

være parkeringsvakt, nattevakt, brannvakt, billettkontrollør, programselger
å aktivisere barna i pausene
spille i orkesteret
synge i koret
delta som skuespiller
sette opp amfi

Alt dette var nødvendig for at vi skulle klare å gjennomføre det store arrangementet på en positiv og storslått måte! De involverte kan lene seg stolt tilbake og se
hva vi fikk til sammen. Selv været var på vår side denne siste uka i august!
Regnskapet:
Bør Børson Jr på Støren involverte 150 frivillige som ga
• 5000 frivillige timer tilsvarende 2,5 årsverk
• 1 000 000,- kroner i frivillighet til prosjektet

Midtre Gauldal Frivilligsentral
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En annen dans
Bordtennis er ikke bare en sport. Dans er ikke bare
dans. Det er duket for en spesiell kulturopplevelse
når Jo Strømgren Kompani inntar Støren kulturhus.

Jo Strømgren Kompani har siden starten i 1998 produsert en
rekke sceniske produksjoner, i tillegg til en spillefilm og en novellefilm. Med en spennvidde som går fra fotball til klassisk ballett, fra dukketeater til musikaler, fra intime soloforestillinger til
større ensemblenummer, og med fokus på bevegelse, kaudervelsk språk og assosiative referanser, når JSKs kunstneriske prosjekt ut til et sammensatt publikum i alle aldre i Norge så vel som
i utlandet.

“Deinn Store Kassen Me’
” 9. nforveedmagb

Julpynt

kl 19.30

er

Hvem husker vel ikke Gjertruds søken etter “deinn
store kassen me’ julpynt” selv om stua var fylt av
Tore Jo
girlander og kuler!
hanse
n•

Mari ha erik Wenberg
ugen sM
Jacobs
en • iv
isTad •
ar
Åshild
Munda gafseTh
l

Erik (Wenberg Jacobsen) og
Tore (Johansen) ønsker å
pynte høsten og førjula med
musikalsk pynt!
En mu
sik
i vente alsk pynting
Til det trenger de hjelp, og
tida!
Mari (Haugen Smistad),
Åshild (Mundal) og Ivar
(Gafseth) sa seg villige
til det sammen med et
”genialt” orkesterledet
av Trond (Hustad).
En skal ikke se bort ifra
at Gjertrud og Olaf Sand
fra The Julekalender vil
ha et ord med i laget!
Sanglig må dette være
noe av det beste som
har turnert landet sier
sikre kilder. Flere av disse var nylig å se, og
ikke minst høre, i kjempesuksessen Bør Børson Jr. på Støren.
vsmana

gement
.no
vsmana
gement

.no

Kjøp billetter på www.storenkulturhus.no

REKLAMEB
ANKEN.COM

A Dance Tribute to Ping Pong er en selvstendig oppfølger til A
Dance Tribute to the Art of Football fra 1997. Etter 500 forestillinger
i 23 land betegnes denne produksjonen ikke bare som en moderne
klassiker, men også som den største eksportartikkelen norsk dans
har hatt. Fascinasjonen kompaniet har for estetikken, idiotiet og
allmenngyldigheten i sport er like sterk som for 15 år siden. Denne
gangen trekker de fram en sportsgren som alle kjenner men mange
glemmer, og lar en dukke spille hovedrollen som åndelig coach.
Foruten et overskudd av underholdende dans og finurlige situasjoner, byr forestillingen på assosiasjoner over dypere tematikk enn
det tittelen skulle tilsi. Bordtennis er tilsynelatende et enkelt spill.
Men underveis i spillet oppdager du kanskje at det er overraskende
sammensatt og vanskelig. Omtrent som livet selv.

STORENKULTURHUS.no
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GIR MENNESKER MULIGHETER
Økonomisk gjeldsrådgivning – et viktig tilbud
Berit Ingeborg Stavnebrekk ved NAV
Midtre Gauldal er i full aktivitet som
gjeldsrådgiver. - Det er flere som trenger
bistand og veiledning på grunn av gjeldsproblemer, sier leder Solveig Hofstad.
Kommunen skal gi sine innbyggere tilbud
om økonomisk råd og veiledning eller
gjeldsrådgivning. Tjenesten er hjemlet i
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17.
I Midtre Gauldal kommune er økonomisk
rådgivning- /gjeldsrådgivning en del
av NAV kontorets oppgaver. Sentralt i
kommunens råd og veiledningsplikt er
ansvaret for økonomisk rådgivning.
- Dersom du har gjeld og får vanskelig
heter med å betale den eller har problemer med å disponere pengene slik at de
ikke strekker til, er det viktig å ta kontakt med oss i tide, sier Berit Ingeborg.
- Det er viktig å rydde opp i den daglige
økonomiske situasjonen så snart som
mulig slik at hverdagen blir mer forutsigbar.

Stor etterspørsel etter
økonomiskrådgivning

Hvordan forebygge
gjeldsproblemer?

Erfaringer viser at etterspørselen etter
økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning har økt i de senere år. Når mennesker henvender seg til NAV med gjeldsproblemer, foretar NAV, sammen med den
det gjelder, en kartlegging og avklaring av
den økonomiske situasjonen.

Viktige tips:
- Sett opp budsjett og betal regninger
ved forfall
-	Ikke bruk mer penger enn du har råd til

Økonomisk gjeldsrådgiver arbeider med
hele spekteret av økonomiske- og gjeldsproblemer, fra enkel råd og veiledning til
tunge, sammensatte gjeldssaker.
- Vi kan hjelpe den enkelte med å sette
opp et budsjett, ta kontakt med kreditorene for å få til nedbetalingsavtaler
og utenrettslig gjeldsordning, sier Berit
Ingeborg.
I mer omfattende saker kan det være
aktuelt å sette fram en søknad om offentlig gjeldsordning til Namsmannen. Namsmannen er organisert under lensmannsetaten.

Det er viktig at personer som har gjeld tar
kontakt med NAV og får råd og veiledning
for å unngå å komme i en vanskelig økonomisk situasjon
Henvendelsen om bistand kan skje
gjennomNAV kontorets mottak eller
pr. telefon til NAV kundesenter på
telefon 55 55 33 33.
Mottaket på NAV Midtre Gauldal har egne
«selvhjelpspakker» ved gjeldsproblemer.
Det finnes også god informasjon
www.nav.no
For enkel råd og veiledning finnes en egen
gjeldstelefon i NAV. Det er « 800 Gjeld» og
telefonnummeret er 800 45 353 (åpent
hverdager mellom kl. 9-15). Tjenesten er
gratis.

10 råd og tips
ved betalingsvansker
•	Ikke nøl med å kontakte bank
forbindelsen for bistand.
•	Kom raskt i dialog med kreditor.
• Sett opp budsjett over faste og
variable inntekter og utgifter.
• Selg unna – kan det tenkes at det er
ting du egentlig ikke trenger.
•	Kjøp på salg.
•	Muligheter for utleie?
•	Ekstra jobb?

- Det er viktig å forebygge. Berit Ingeborg
Stavnebrekk er i full aktivitet som gjelds
rådgiver ved NAV Midtre Gauldal.
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Et nytt skoleår er godt i gang
Vi har hatt en god skolestart og nå er vi i gang med det tredje året her på GSK.

Rektor Kjelås

Vi har samme programområder i år
som i fjor, fem yrkesfaglig programmer (helse- og oppvekstfag, service
og samferdsel, design og håndverk,
teknikk og industriell produksjon
og bygg- og anleggsteknikk) og ett
studieforberedende program (studiespesialisering). Til sammen er vi 320
elver. I tillegg har vi 18 studenter på
andre år i teknisk fagskole, kart- og
oppmålingsfag.
Vi har en liten nedgang i elevtallet
på studiespesialisering mens det er
økning innenfor bygg- og anleggsteknikk, spesielt anleggsteknikk.
Det er bare to skoler i fylket som har
dette tilbudet. De fleste som starter
på anleggsteknikk skal bli anleggsmaskinførere, og de skal rekrutteres
inn i en bransje som har stort behov
for arbeidskraft på grunn av økende
arbeidsmengde bl.a. innenfor veibygging, som også er svært aktuelt i vårt
nærområde.
Det er et viktig for skolen å ha utdanningstilbud som er godt tilpasset lokalt arbeidsliv sitt behov. I så
måte burde vi ha hatt flere elever på
studiespesialisering, fordi det er et
faktum at det er en relativt liten andel
av befolkningen i vårt inntaksområde som har høyere utdanning. For
videre utvikling av våre lokalsamfunn
er det viktig at det rekrutteres flere

Fra feltundervisning på Hjerkinn.

Et paradoks er det også at vi ikke har
opplæringstilbud tilpasset primærnæringene og matproduksjon. Matproduksjon er vel den næringen som er i
størst vekst i vårt inntaksområde. Her
vil skolen og ressurssenteret gjøre et
framstøt mot næringene for å se på
mulighetene for å få opprettet opplæringstilbud som skal sikre næringene
kvalifisert arbeidskraft i framtida.
I år er det 89 elever på andre år
som går yrkesfaglig program, og de
fleste av disse skal søke læreplass til
våren. Noen søker påbyggingskurs
for å få studiekompetanse. For de
som skal ha læreplass er det viktig
at lokalt arbeidsliv stiller opp og tar
inn lærlinger, slik at vår egen ungdom
kan få fullført den utdanninga som de
har startet på. Det er også viktig at
arbeidslivet tar den oppgaven som de
har tatt på seg, både for å sikre egen
og bransjen sitt behov for arbeidskraft. Det er mye snakk om frafall i
videregående skole, og det største
frafallet får vi i overgangen fra skole til
arbeidsliv, altså når elevene er ferdig
med sine to år i skole og skal ut i lære.

Skal vi få til bedre
gjennomføring,
må det settes inn
en innsats for at
enda flere elever får
læreplass. Her er det
private arbeidsliv flinkere enn det offentlige. Skolen har et godt samarbeid
med lokalt arbeidsliv og vi ønsker
å vedlikeholde og å forsterke dette
samarbeidet. Gauldalskonferansen,
som i år holdes i Melhus Rådhus den
31. oktober, er en arena hvor skole
og arbeidsliv møtes. De beste og de
fleste arenaene for samarbeid, er
hos bedriftene hvor våre elever har
utplassering. Dette er en ordning som
fungerer veldig godt ved vår skole,
og er vel også en av grunnene til at
Gauldal videregående skole er en av
skolene i hele fylket med beste gjennomføringsprosent.
I skolestaten legger vi vekt på aktiviteter hvor elevene får mulighet til å
bli godt kjent med hverandre. Dette
er viktig for læringsmiljøet for resten
av skoleåret. Godt læringsmiljø er
suksessfaktor for å få til god læring
og høy gjennomføring. Mange av klassene legger aktiviteter utenfor skolen,
gjerne med overnatting. Her følger
en liten rapport fra en førsteklasse på
studiespesialisering.
Forts. neste side

▼

med høyere utdanning, og da er det
en fordel at mange av disse har lokal
tilhørighet, og da bør vi ha flere elever
som velger studiespesialisering.
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Livsglede på sykehjemmet
Elever fra Gauldal videregående skole sprer glede på sykehjemmet.
I fjor tegnet kommunen og Gauldal videre
gående skole avtale med Livsglede for
Eldre. Livsglede for Eldre er en lands
omfattende stiftelse som jobber for “å
gjøre mer mulig” innenfor eldreomsorgen
gjennom hjelp fra frivillige, lokale ledsag
ere. Ved Midtre Gauldal sykehjem er det
elevene fra Helse- og oppvekstfag som
sprer gleden.

rynker. De får oppleve at personer som
bor på sykehjem eller andre pleietrengende, er likeverdige mennesker som
trenger mer enn bare å få dekket sine
fysiske behov.
En dag i uka tropper de opp ved hjemmet
iført sine gule ledsagerskjorter. Med seg
har de enkle og morsomme tiltak som gir
mosjon og glede.

Økt livskvalitet
Med Livsglede for Eldre som prosjekt i
skolen, får elevene i praksis oppleve eldre
mennesker som noe mer enn grått hår og

- Vi gjør mange forskjellige ting. Vi synger,
tar beboerne med på forskjellige fysiske
aktiviteter og ut tur, hjelper til med

Koselig. – Vi synes det er koselig å komme
hit. Vi får et bedre inntrykk av hvordan det
er å jobbe med eldre. Det er faktisk roligere
her enn vi trodde, og beboerne er både
engasjerte og glade når vi holder på med
aktiviteter, sier Thea Celine Lium Ringstad
og Marthe Walsøe Groven.
servering. Mye av tida går med til å koseprate med dem da, smiler de.
Mosjon og glede gir økt livskvalitet, uten
tvil. Påstanden er at økt livskvalitet, og
livsglede, er sykdomsreduserende og
helsefremmende faktorer for eldre.

Rekruttering

Livsgledeledsagerne. En dag i måneden er elevene fra Helse- og oppvekstfag ved Gauldal
Videregående på besøk på sykehjemmet. Med aktiviteter og blide smil er de en kjærkommen avveksling for beboere og ansatte. Fra venstre: Erika Gråbak Langland, Trine Aasen
Aune, Thea Celin Lium Ringstad, Marthe Walsøe Groven, Kristin Sundseth Moe, Kristina
Vinsnesbakk Bye, Martine Grønning, Janne Lyngstad, Torgunn Budal, Camilla Lian, Maiken
Knutsen. Elisabeth Bolsø var ikke tilstede.

Tiltaket tjener også flere formål. HelseNorge står over for en stor utfordring
i forhold til rekruttering. I følge Helse
direktoratet, vil vi mangle 41.000 årsverk
innenfor omsorgstjenestene i 2030.
Gjennom Livsglede-prosjektet får elevene erfare selv og danne et mer nyansert
bilde på hva det vil si å arbeide med eldreomsorgen. Håpet er at noen av elevene vil
velge det som yrke. De fleste elevene har
ennå ikke tatt avgjørelsen på hva de vil
jobbe med i fremtida.
- Men det er noe vi tenker på. Her får vi se
hvordan det er.

Rapport fra innskolingsuka for elever på Studiespesialisering
VG1 studiespesialisering startet
skoleåret med en tur til Hjerkinn.
Hensikten var å legge grunnlaget for
et godt klasse- og læringsmiljø, og
å gi elevene undervisning i naturfag
og geografi ute i felten. Den første
dagen ga naturveilederne fra Norsk
Villreinsenter oss innføring i biologi
en til villrein, fjellrev og moskus. De

pekte på en rekke problemer som
moderne utnyttelse av fjellet skaper
for disse. Den andre dagen var vi helt
inne ved foten av Snøhetta. Her fikk
vi feltundervisning av lærerkrefter
tilknyttet Bjerknes Center for Climate
Researchved Universitetet i Bergen.
De ga oss en innføring i fjellklima,
permafrost og isbreenes erosjon av

landskapet. Slike dager i felten er et
nødvendig supplement til teorien
vi jobber med i klasserommet. Det
blåste godt i fjellet, men elevene
hadde kledd og utstyrt seg godt. De
trivdes i barsk fjellnatur.
Lars Jørgen Endal,
Kontaktlærer

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal September 2012
DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

19. oktober

18.30

Dansegalla for funksjonshemmede

Størenhallen

Frivilligsentralen og

Musikk: Jan Borseth og DJ Charlie.

Kulturavdelinga

Underholdning av ”De glade trubadurer”
18.30-

Strikkekafe på GSK – kulturkafeen

21.00

Ta med strikketøy. Kaffe/kaffemat. Gratis inngang

7. november

18-22

Danseklubben 55+. Dansekveld

Folkets hus, Støren

Styret

6. november

19.00

Gaularock – Kor Rocka

Støren kulturhus

Kulturskolen

7. november

GSK/Støren kulturhus

Kulturhus, bibliotek,
Frivilligsentralen

7. november

19.00|

Gaularock – Senior Rock (dans for seniorer)

Støren kulturhus

Kulturskolen

8. november

19.00|

Gaularock – konsert diverse band

Støren kulturhus

Kulturskolen

4. desember

15.00

Eldres kulturdag.

Støren kulturhus

Ordfører

Underholdning av ”Svevestøv”.

Kulturavdelinga

Den kulturelle spaserstokken
5. desember

18-22

5. desember
17. desember

19.00

Danseklubben 55+. Dansekveld

Folkets hus, Støren

Styret

Stjerneskimmer - (kulturskolens kirkekonsert

Budal flerbrukshus

Kulturskolen

Blåfjell – kulturskolens juleforestilling

Støren kulturhus

Kulturskolen

18. desember

Blåfjell – skoleforestilling

Støren kulturhus

Kulturskolen

2. februar

Barnas kulturmønstring

Støren kulturhus

Kulturskolen

3. februar

UKM - Ungdommens kulturmønstring

Støren kulturhus

Kulturavdeling

15.-17. mars

UKM – fylkesmønstring for Sør-Trøndelag

Støren kulturhus

MGK
STFK

Støren kulturhus
Salg av billetter og mer informasjon om arrangementene finner du på hjemmesiden www.storenkulturhus.no
Støren kino

har visninger hver onsdag, fredag og søndag.
Det er betjent billettsalg i kulturhuset onsdag, fredag og søndag kl. 17.00- 20.30.
Da kan billetter til alle arrangementfås kjøpt.

Kremmere med
gode hensikter
Barna i Støren barnehage har i mange år engasjert seg for
SOS barnebyers arbeid. Med stor iver har de pleid grønsakshagen sin året gjennom, og høstet bær og frukter som de
foredler. Produktene blir så solgt til inntekt for barnebyen
hvor fadderbarna Mochine og Fatima bor. I år tok de flinke
barna inn 13.584,- kroner til formålet.
Blide kremmere på Rådhuset. Jesper Berge Kant, Talia Stendal,
Anna Engen Wolden, Emil Thue Gunnes og Eskild Stenbro.

